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שאיבה של כל הלכלוך מכל משטח ללא איבוד עוצמת יניקה וכל זאת  כולל שאגי! ,כל שטיחניקיון עמוק של 
  בקלות ובמהירות!

 חובט, יונק ונישא   - 1-ב 3אבק  שואב •
נולוגיית ציקלון מתקדמת טכ –" "Never Loses Suction –ללא איבוד עוצמת יניקה  חובט שואב •

המפרידה את האבק והלכלוך מהאוויר בתוך מיכל השאיבה. הפילטרים אינם נסתמים ובכך נשמרת 
 .עוצמת השאיבה והיניקה

 יחידה מתפרקת ההופכת לשואב קומפקטי על גלגלים – שואב יונק •

ת לניקוי ה מוגבליחידה מתפרקת ההופכת לשואב נישא לשאיבה במקומות בעלי גיש – שואב נישא •
 תוצאות של שואב חובט עם נוחות של שואב נישא!מהרצפה עד התקרה ומתחת לרהיטים ! 

 .ומשטחים מעל הרצפה פרקטים שאיבה עמוקה משטיחים, רצפות - ניקוי מהרצפה ועד התקרה •
•  -  "Anti – Allergan complete seal technology"בשילוב פילטרים של  טכנולוגיית האטימה המושלמת

HEPA כל יציאת לכלוך חזרה לחלל החדר אבק, חיידקים ואלרגנים בתוך השואב ומונעת לוכדת ,

מחלקיקי האבק והלכלוך בתוך השואב כך שהאוויר נשאר  99.9%-מבטיחה לכידה ושמירה של יותר מ
 נקי לנשימה.

כת שואב ללא טכנולוגיית האטימה משחרר חזרה לאוויר לכלוך, אבק ואלרגנים גם אם הוא בעל מער
 . חלקיקי לכלוך משתחררים לאוויר עוד לפני שהגיעו לפילטרים.  HEPAשל  יםרילטפ
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ייחודית החובטת בלכלוך ובאבק מעומק השטיח ולוכדת הסיבים המברשת ל מנוע נפרד –שואב דו מנועי  •
 יותר לכלוך מכל שואב אחר!

• Finger tip  Control  - מצבי שאיבה: חובט לשטיחים עבים, חובט  3 מעבר בלחיצה אחת בין

 !לשטיחים דקים ושואב לרצפות ופרקטים
•  Premium Features:  טכנולוגייתUltra quietידיות להארת אזור השאיבה , פנסים רבי עוצמה ,

 וכפתורים ארגונומיים ומגוון רחב של אביזרים המעניקים לנו ניקוי שהוא מהיר וקל יותר! 
שואב שיער בקלות מכל משטח רצפה, שטיחים או ריפודים. האביזר הייחודי  –יים שאיבת שיער בעלי ח •

 לוכד גם את השערות הקטנות ביותר.

 שחרור קל ונוח של מוט השאיבה לשאיבה נוחה מתחת לרהיטים  •
 או במקומות גבוהים 

 מגיע בקלות לכל פינה בבית – ביותר גבוהכושר תמרון  •

 גם מתחת לרהיטים וקלה שאיבה נוחה •
 בלחיצה אחת –מיכל אבק קל לריקון  •

 מסננים הניתנים לשטיפה •
 אחסון אביזרים על גוף השואב •

  אביזרים נלווים: •
 בעל ראש מברשת! אביזר צר לפינות ומסילות -ייחודי 

 אביזר לניקוי שיער בעלי חיים
 מברשת לניקוי ריפודים

 לניקוי משטחים שקשה להגיע אליהם –מברשת איבוק רכה מתכווננת 
 רשת טורבו קטנה מב

 לשאיבה וניקוי אבק מכל סוגי הרצפות Dust Awayאביזר 

 ספות( \אביזר גמיש, ארוך ודו צדדי לשאיבה מתחת לרהיטים כבדים )מקררים
 בסיס לנגרר

 תיק אחסון לאביזרים
 
 

 


